
 

 

Uitvoerige mededeling betreffende gegevensbescherming 
 
INLEIDING 

Deze mededeling geldt voor Paysafe Group plc en andere ondernemingen van de groep, die soms 
handelsnamen zoals Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill en NETELLER gebruiken. Een lijst 
van de belangrijkste dochterondernemingen van Paysafe vindt u hier. Wanneer er wordt verwezen naar 
Paysafe (of "wij") dan geldt hetzelfde ook voor bovengenoemde bedrijven alsook voor alle relevante 
dochterondernemingen van de groep; deze zijn samengevat in een lijst die u via de sectie “contact” 
kunt verkrijgen. Paysafe verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en neemt alle nodige 
maatregelen zodat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met 
deze mededeling worden geregistreerd, gebruikt, opgeslagen en openbaar gemaakt. "U" staat in deze 
mededeling voor een individuele persoon die een beroep doet op de diensten van Paysafe (conform 
onderstaande definitie) of die van plan is een beroep te doen op deze diensten, en dat voor eigen 
rekening of in opdracht van een bedrijf.  Tot een klant van Paysafe of geïnteresseerde in de diensten 
van Paysafe behoren alle eenmanszaken en opdrachtgevers, inclusief de leidende en financiële 
directeuren, alle overige directeuren en leidende werknemers, vennoten, partners en economische 
eigenaars van een klant alsook alle werknemers die in opdracht van een klant een beroep doen op de 
diensten van Paysafe. 
  
Deze mededeling (samen met onze gebruiksvoorwaarden, die gelden voor alle specifieke diensten die 
u verkrijgt of waarop u een beroep doet) betreft: 

 de website-/portaalfuncties en -diensten die u bij uw bezoek van onze websites, portalen of de door 
onze klanten op hun websites gebruikte betaalmodules ter beschikking worden gesteld; 

 uw gebruik of bestelling van producten en diensten van Paysafe, inclusief alle getrouwheids- of 
premieregelingen, met punten of op een andere manier ("getrouwheidsbonus" of "promoactie’));  

 uw gebruik van de door Paysafe ter beschikking gestelde software inclusief terminaltoepassingen, 
mobiele toepassingen en desktoptoepassingen; 

 e-mails en andere elektronische berichten inclusief sms, telefoon, chatgesprek, website-
/portaalcommunicatie en andere communicatie tussen u en Paysafe. 
 

Al deze zaken samen worden in deze mededeling omschreven als "Paysafe-diensten”.  

Gelieve deze mededeling zorgvuldig te lezen zodat u onze richtlijnen en werkwijzen verstaat en zodat 
u begrijpt hoe wij met uw gegevens omgaan. Door een beroep te doen op en gebruik te maken van de 
diensten van Paysafe verklaart u zich akkoord met de registratie, het gebruik en de overdracht van uw 
gegevens overeenkomstig de bepalingen van deze mededeling betreffende gegevensbescherming. 
Zoals aanbevolen door de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten licht Paysafe zijn regels 
inzake gegevensbescherming toe volgens een “meerlagig” uitgangspunt. Dat betekent dat het onze 
bedoeling is om u enkel de relevante informatie inzake gegevensbescherming te bezorgen voor de 
Paysafe-dienst waarvan gebruik wordt gemaakt, en dat we daarom gegevensbeschermingsrichtlijnen 
vaak in “verkorte vorm” geven. Dit document daarentegen is onze uitvoerige mededeling betreffende 
gegevensbescherming. Als u ons feedback wilt sturen of vragen inzake gegevensbescherming wilt 
stellen, kunt u onze contactgegevens vinden op het einde van de mededeling. 

GEGEVENS VAN U DIE WIJ REGISTREREN 

We kunnen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die we van u hebben ontvangen, registreren en 
verwerken. 

Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens 

Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een individuele persoon ondubbelzinnig 
kan worden geïdentificeerd. Paysafe registreert ook niet-persoonlijke gegevens of kan persoonlijke 
gegevens anonimiseren zodat ze hun ondubbelzinnige persoonlijke karakter verliezen. Niet-
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persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een bepaalde individuele persoon niet kan 
worden geïdentificeerd. U verklaart zich ermee akkoord dat Paysafe niet-persoonlijke gegevens naar 
eigen goeddunken voor zakelijke doeleinden registreert, opslaat, gebruikt, overdraagt en openbaar 
maakt; daartoe behoort bijvoorbeeld het gebruik van geaggregeerde transactiegegevens voor 
commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld voor trendanalyses en het gebruik van gegevensanalyses 
om het patroon en de gebruikswijzen van betalingstransacties te bestuderen en te interpreteren. In 
zoverre Paysafe vertrouwelijke gegevens of transactiegegevens gebruikt of openbaar maakt om 
compilaties, analyses en andere verslagen over geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens voor te 
bereiden en beschikbaar te stellen, gebeurt dit onder de premisse dat Paysafe op voorhand passende 
maatregelen heeft genomen om te vermijden dat de volgende zaken kunnen worden geïdentificeerd: i) 
klanten van Paysafe, met uitzondering van klanten voor wie Paysafe de compilatie, analyse of het 
verslag voorbereidt; ii) transacties die werden gebruikt bij de voorbereiding van een compilatie, bij een 
analyse of in een verslag. In de context van deze mededeling worden de door cookies en vergelijkbare 
technologieën geregistreerde gegevens als niet-persoonlijke gegevens behandeld, voor zover wij deze 
niet met persoonlijke gegevens combineren. In zoverre IP-adressen (internetprotocol) of gelijkaardige 
identificatiemiddelen volgens een plaatselijke wet duidelijk als persoonlijke gegevens worden 
gedefinieerd en de plaatselijke wet ook voor Paysafe-diensten geldt, beheren wij zulke 
identificatiemiddelen als persoonlijke gegevens.    

Gelieve er rekening mee te houden dat Paysafe zijn diensten zowel aan individuele consumenten als 
ook aan bedrijven aanbiedt; deze mededeling betreffende gegevensbescherming geldt dan ook voor 
beide en moet navenant worden gelezen en geïnterpreteerd.  

Registratie van uw gegevens 

We registreren de volgende gegevens: 

gegevens die u aan ons bezorgt: We slaan alle gegevens op die u ons bezorgt, inclusief persoonlijke 
en financiële gegevens, bijvoorbeeld wanneer u (of uw bedrijf):  een verzoek of aanvraag indient met 
betrekking tot Paysafe-diensten; zich voor een van de Paysafe-diensten laat registreren of deze 
gebruikt; gegevens met behulp van de Paysafe-diensten bij ons uploadt of opslaat; met ons per e-mail, 
sms, via een website of een portaal, telefonisch of met andere elektronische middelen communiceert. 
Het kan hierbij ook gaan om de volgende gegevens over u of uw klant: 

 naam (voor- en familienaam); geboortedatum, e-mailadres, factuuradres, gebruikersnaam, wachtwoord 
of foto, adres, nationaliteit en land van woonplaats; 

 Primair rekeningnummer en vervaldatum van de kaart, CVC-details (veiligheidscode van de kaart), 
gegevens van de bank of kaartuitgever; 

 Gegevens met betrekking tot aangekochte producten inclusief plaats van aankoop, waarde, uur van 
aankoop en andere gegevens met betrekking tot de aankoop, zoals bijvoorbeeld persoonlijke informatie 
over reizen, wanneer u of uw klant een transactie voor vliegtickets of andere reisdiensten uitvoert; 

 Punten of waardebonnen van een getrouwheidsprogramma; 

 Alle overige gegevens die u of uw klant aan ons bezorgt. 
 

Gegevens over u die we registreren: Zodra u met Paysafe interageert, ontvangt Paysafe bepaalde 
gegevens die ook worden opgeslagen, bijvoorbeeld via cookies of vergelijkbare technologieën. We 
ontvangen verder bepaalde gegevens wanneer uw webbrowser gebruik maakt van Paysafe-diensten 
of reclameboodschappen en andere gegevens die door of in opdracht van Paysafe op andere websites 
ter beschikking worden gesteld, of wanneer u op e-mails klikt. Hiertoe behoren de volgende zaken: 

 Technische gegevens, inclusief het IP-adres (internetprotocol) voor de verbinding van uw computer of 
mobiele apparaat met het internet, uw aanmeldgegevens, type en versie van de browser, instelling van 
de tijdzone, types en versies van de plug-ins van de browser, besturingssysteemplatform; 
 

 Gegevens over uw bezoek of het tijdstip van opening van een e-mail, zoals bijvoorbeeld het volledige 
URL-klikgedrag (Uniform Resource Locator) naar, op en van onze website (inclusief datum en uur); 
Producten of diensten die u hebt bekeken of gezocht; Responstijden van de pagina's, fouten bij 



 

 

downloads, duur van het bezoek op bepaalde pagina's, interactiegegevens van pagina's (zoals 
bijvoorbeeld scroll- en klikgedrag en muisbewegingen) en de manier waarop u de pagina verlaat, en 
elk telefoonnummer dat u gebruikt om ons klantendienstnummer te bellen. 
Meer gegevens vindt u verderop in onze cookies-richtlijn. Zie ook de afzonderlijke sectie “cookies” 
verderop in deze mededeling. Voor zover cookies worden ingezet, worden de gegevens over 
afzonderlijke cookies specifiek voor die e-mail/website verstrekt via links in de desbetreffende e-
mails/websites. Verder kunt u gebruik maken van de link “contact”. 

Toepassingen: Wanneer u door Paysafe ter beschikking gestelde mobiele toepassingen of 
desktoptoepassingen downloadt of gebruikt, kunnen wij toegang krijgen tot gegevens over uw locatie 
en uw apparaat of over de door u gebruikte dienst (inclusief de plaats van een eventuele 
betalingstransactie). Bepaalde apparaten verschaffen toepassingen toegang tot real-time informatie 
(bijvoorbeeld gps). Terwijl u onze mobiele toepassingen en desktoptoepassingen downloadt of gebruikt, 
kunnen deze te allen tijde zulke informatie van uw mobiele apparaat of computer vergaren. We streven 
er in principe naar u op de hoogte te brengen, in zoverre dit vereist is, wanneer we van plan zijn om 
real-time locatiegegevens te registreren en, eveneens in zoverre dit vereist is, hiervoor uw toestemming 
te vragen, tenzij we wettelijk gezien uw toestemming niet nodig hebben. We kunnen zulke gegevens 
gebruiken om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, om onze eigen zorgvuldigheidsplicht te 
controleren, om transactiepatronen beter te begrijpen en om uw ervaringen te optimaliseren. 

E-mail en overige communicatiemiddelen: We kunnen gegevens over u en uw gebruik van de 
Paysafe-diensten verkrijgen wanneer we met elkaar communiceren, bijvoorbeeld wanneer u berichten 
van ons opent of wanneer u een elektronisch identificatiemiddel (ook "apparaatafdruk" genoemd), zoals 
IP-adressen of telefoonnummers, gebruikt. 

Evenementen: We kunnen gegevens over u en uw gebruik van de Paysafe-diensten verkrijgen wanneer 
u zich laat registreren voor een Paysafe-evenement. Wanneer u zich registreert voor een Paysafe-
evenement, verklaart u zich akkoord dat Paysafe foto's en video's van het evenement waarop u te zien 
bent mag verspreiden onder de deelnemers aan het evenement of mag gebruiken in reclamemateriaal 
voor toekomstige evenementen; dat alle indrukken die we verzamelen tijdens vergaderingen waaraan 
u deelneemt of waarvoor u een bijdrage levert voor willekeurige doeleinden en zonder enige beperking 
(in geanonimiseerde vorm) door ons mogen worden gebruikt; dat Paysafe onderdelen van uw gegevens 
zoals uw naam, titel en bedrijf mag vernoemen in alle mobiele toepassingen en desktoptoepassingen 
die in het kader van het evenement worden ingezet.  

Gegevens uit andere bronnen: We kunnen gegevens over u met of uit andere bronnen vrijgeven of 
verkrijgen en deze toevoegen aan onze accountgegevens, ook wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt 
van een andere door ons beheerde website of een andere door ons aangeboden dienst.  We werken 
bovendien nauw samen met derden (bijvoorbeeld met zakenpartners, financiële instellingen, 
handelaars, onderaannemers voor technische diensten, betaaldiensten en leveringen, 
reclamenetwerken, bedrijven die analyses maken, rechercheurs, kredietinformatiebureaus en bureaus 
voor fraudebestrijding), en kunnen gegevens over u van hen verkrijgen of aan hen doorgeven. De 
samenwerking met kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudebestrijding wordt verderop nog 
toegelicht. 

GEBRUIK VAN DE GEGEVENS 

Tot uw gegevens (zoals hierboven vermeld) behoren gegevens over u (of uw bedrijf) en uw transacties. 
Wanneer u ons gegevens – inclusief vertrouwelijke, persoonlijke gegevens – over uzelf of anderen 
bezorgt, verklaart u zich akkoord (en bevestigt u dat de persoon over wie de gegevens gaan akkoord 
is) dat wij deze gegevens gebruiken zoals vermeld in deze mededeling.     

We kunnen uw gegevens gebruiken en delen met andere bedrijven binnen de Paysafe Group, hun 
directeuren, medewerkers, professionele adviseurs, onderaannemers en derden, om de volgende 
zaken voor de betrokkenen en voor onszelf te vergemakkelijken: 



 

 

 Beschikbaarstelling van onze Paysafe-diensten voor u en uw bedrijf, inclusief de vervulling van de 
plichten van Paysafe tegenover u of een financiële of andere instelling in verband met de Paysafe-
diensten die wij u (of uw bedrijf) aanbieden; 
 

 Uitbouw en ontwikkeling van ons bedrijf, inclusief de optimalisering van onze website/portaal, producten 
en dienstverlening; (Hiertoe behoort in bepaalde gevallen het gebruik van gegevens die u in formulieren 
invult maar niet naar ons verstuurt, we kunnen deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om onze 
website(s) te optimaliseren of kunnen u in verband met dit formulier contacteren om onze service te 
verbeteren.) 

 

 Beschikbaarstelling van de gegevens, producten of diensten die u gevraagd heeft of die volgens ons 
voor u interessant zouden kunnen zijn; 

 

 Beheer en handhaving van onze rechten, gebruiksvoorwaarden of andere afspraken met u (of uw 
bedrijf) voor de beschikbaarstelling van Paysafe-diensten, bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden: 
  

o Beoordeling van financiële risico's en verzekeringsrisico's, inclusief uw vermogenstoestand (of 
die van uw bedrijf) en die van alle betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld directeuren, vennoten 
en opdrachtgevers; 

 
o Het inwinnen van gegevens over u bij kredietinformatiebureaus en bureaus voor 

fraudebestrijding om uw kredietwaardigheid/kredietprofiel en uw identiteit (of die van uw 
bedrijf) regelmatig te controleren. De bureaus houden onze aanvragen bij, deze kunnen dan 
door andere bedrijven worden ingekeken wanneer zij kredietgegevens opvragen. Uw 
kredietdossier kan in bepaalde gevallen een "voetafdruk" krijgen - onafhankelijk van het feit of 
u als klant aanvaard bent of niet. Voor zover wij u diensten met betrekking tot uw bedrijf 
aanbieden en u een van de directeuren van het bedrijf bent, vragen wij bij de 
kredietinformatiebureaus na of de door u opgegeven maatschappelijke zetel overeenstemt met 
de maatschappelijke zetel die is vastgelegd in het relevante bedrijfsregister (voor zover dit van 
toepassing is). Voor diensten maken wij bij alle klanten indien nodig gebruik van een 
kredietscoremodel. Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de 
kredietinformatiebureaus verstrekken over de persoon met wie u een gemeenschappelijke 
rekening of een vergelijkbare financiële band heeft. Wanneer het gaat over een 
gemeenschappelijke aanvraag en een dergelijke band nog niet bestaat, kan deze tot stand 
worden gebracht. Deze band blijft bestaan tot u een "ontbindingsaanvraag" bij de 
kredietinformatiebureaus indient. Wanneer u een beroep doet op diensten die door ons worden 
aangeboden, verstrekken wij de kredietinformatiebureaus details over uw rekeningen en over 
het beheer van deze rekeningen. Wanneer u een te betalen bedrag niet volledig en tijdig 
betaalt, wordt het uitstaande verschuldigde bedrag door de kredietinformatiebureaus 
geregistreerd. Gegevens over het beheer van uw rekening en eventuele schulden kunnen door 
kredietinformatiebureaus en bureaus voor fraudebestrijding aan andere organisaties worden 
doorgegeven om gelijkaardige controles uit te voeren, uw verblijfplaatsen te controleren en alle 
eventuele schulden terug te eisen. De gegevens worden na het afsluiten van de zaak 6 jaar 
lang door het desbetreffende bureau opgeslagen - niet alleen wanneer u in gebreke bent 
gebleven maar ook wanneer u de schulden hebt vereffend. Wanneer u meer informatie wenst 
te ontvangen over onze samenwerking met kredietinformatiebureaus, gelieve dan contact met 
ons op te nemen. 

 
o noteer alle details van de transacties die u (of uw klant) met betrekking tot de Paysafe-diensten 

uitvoert; 
 

o analyseer uw gebruik (of dat van uw klant) van getrouwheidsbonussen en meld dit; 
 

o zorg ervoor dat alle punten of andere tegoeden met betrekking tot mogelijke 
getrouwheidsprogramma's kunnen worden opgesomd of ingewisseld;  



 

 

 

o onderzoek alle omstandigheden waaronder transacties, premies of punten worden 
aangevochten; 
 

o behandel en onderzoek klachten en los deze op; of 
 

o zorg voor de vereffening van alle schulden met betrekking tot uw insolventie, inclusief de 
traceerbaarheid van uw verblijfplaatsen; 

  

 Om fraude of andere misdrijven te voorkomen, te erkennen en strafrechtelijk te vervolgen of anderen 
hierbij te ondersteunen; 
 

 Wij en andere organisaties kunnen in Groot-Brittannië of andere landen toegang krijgen tot de gegevens 
die door bureaus voor fraudebestrijding werden geregistreerd en deze gebruiken om fraude te 
identificeren en op te sporen. Wanneer Paysafe ondervindt of vermoedt dat het foutieve gegevens heeft 
ontvangen of dat er frauduleus wordt gehandeld, kunnen gegevens over u (of uw bedrijf) door ons of 
door een derde aan wie wij uw gegevens hebben doorgegeven, aan bureaus voor fraudebestrijding 
worden bezorgd. Bovendien kan Paysafe regelmatig gegevens over u opvragen bij bureaus of diensten 
voor fraudebestrijding, zelfs wanneer u niet van fraude wordt verdacht. Daartoe behoort in bepaalde 
gevallen de registratie van vertrouwelijke, persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld over strafbare 
handelingen, wanneer u daarvoor bent aangeklaagd; 
 

 Bovendien neemt Paysafe deel aan initiatieven voor fraudebestrijding in het kader waarvan u (of uw 
klant) wordt beoordeeld, ook uw transacties en verblijfplaatsen worden dan gecontroleerd. Daartoe 
behoort in bepaalde gevallen het gebruik van de producten en diensten van derden (inclusief het 
uitwisselen van informatie met deze derden) voor de controle van transacties en identificatie van 
patronen die vereist zijn in het kader van een onderzoek of die op een andere manier nodig zijn om 
vermoedelijke fraudegevallen te identificeren en te beoordelen. 
 

 Ter ondersteuning in de loop van een mogelijk onderzoek door Paysafe, andere financiële organisaties 
of overige derden bij het vermoeden dat er strafbare handelingen zijn gepleegd; 
 

 Voor de beperking van mogelijke gegevensbeschermings-, sector- of kredietrisico's; 
 

 Wanneer wij denken dat er een kredietrisico of ander risico voor ons bedrijf bestaat, dan kunnen wij 
beslissen om geen zaken met u te doen of om een eventuele bestaande samenwerking te beëindigen. 
Bij het vermoeden van fraude of andere misdrijven kunnen wij u bij de politie, bij kredietinstellingen of 
bij bureaus voor fraudebestrijding aangeven, rechtstreeks gerechtelijke maatregelen tegen u nemen of 
anderen hierbij ondersteunen; 
 

 Om uw mening te vragen over onze producten, diensten en website/s; 
 

 Om u te informeren over belangrijke veranderingen aan of ontwikkelingen van onze website of onze 
producten en diensten; 
 

 Om de wensen van onze klanten beter te kunnen begrijpen, om analyses en vergelijkingen door te 
voeren, om profielen te identificeren en om marketinggelegenheden te creëren (bijvoorbeeld om vast 
te stellen hoe u of uw klant gebruik maakt van onze diensten, om onze diensten en 
marketingaanbiedingen nog meer op uw noden af te stemmen); daartoe behoort in bepaalde gevallen 
de aggregatie en vrijgave van persoonlijke gegevens, om sectoroverschrijdende analyses en inzichten 
over onze klanten te vergemakkelijken; 
 

 Om gegevens aan u te bezorgen die volgens ons voor u interessant zouden kunnen zijn, inclusief 
marketing- en reclamemateriaal; per post, e-mail, telefoon, sms of via andere (o.a. elektronische) 



 

 

middelen. U kunt te allen tijde verzet aantekenen tegen de ontvangst van marketingmateriaal, zoals 
hieronder wordt toegelicht; 
 

 Voor het ontwikkelen en testen van producten en diensten; 
 

 Om te voldoen aan lokale en nationale wetten, inclusief standaardprocedures en aanvragen van de 
politie en toezichthoudende autoriteiten; 
 

 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing, marktonderzoek en vergelijkbare 
activiteiten, ook wanneer de toegang tot Paysafe-diensten u werd ontzegd of u hier niet langer gebruik 
van maakt. Wanneer u geen marketing- of reclamemededelingen van Paysafe meer wenst te 
ontvangen, gelieve ons dat dan mee te delen via de sectie “contact”. 
 

Wanneer u ons gegevens bezorgt die in openbare delen van de website of van het portaal moeten 
worden gepubliceerd of getoond of die aan andere gebruikers van de website of van het portaal of aan 
derden moeten worden overgedragen, dan moet u goed beseffen dat deze gegevens door elke derde 
die er toegang toe krijgt voor willekeurige doeleinden kunnen worden gebruikt.  Deze gegevens worden 
door u op eigen risico gepubliceerd, en u verplicht zich ertoe te voldoen aan de voorwaarden voor het 
gebruik van een dergelijke website. 

BEKENDMAKING VAN UW GEGEVENS 

Wij delen gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kan worden geïdentificeerd enkel mee aan 
personen die in deze mededeling worden beschreven, inclusief: 

 Binnen de Paysafe Group; 
 

 Kredietinformatiebureaus (voor zover dit volgens de gebruiksvoorwaarden en andere afspraken is 
toegelaten), zoals hierboven beschreven. Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over onze 
samenwerking met kredietinformatiebureaus, gelieve dan contact met ons op te nemen; 
 

 Bureaus voor fraudebestrijding (zoals hierboven beschreven, inclusief de Britse organisaties Institute 
Action Fraud, Financial Fraud Action en Financial Fraud Bureau); 
 

 Derden zoals kredietinstellingen en financiële instellingen (voor zover dit volgens de 
gebruiksvoorwaarden en andere afspraken is toegelaten): inclusief de kredietinstelling die uw 
bankrekening (of die van uw bedrijf) beheert en die verantwoordelijk is voor de kaartsystemen die de 
uitgifte en het gebruik van krediet-, debet-, klantenkrediet-, inkoop- of andere betaalkaarten regelen, 
alternatieve betaalsystemen alsook alle overige financiële instellingen die betalingen kunnen verwerken 
en die niet onder de controle van Paysafe opereren, dus voor wier handelingen of nalatigheden Paysafe 
niet aansprakelijk is; 
 

 Diensten van derden: Leveranciers die ons bij de beschikbaarstelling van Paysafe-diensten 
ondersteunen (bijvoorbeeld bij de verwerking en afhandeling van opdrachten, de verwerking van 
betalingen, kredietbeheer en andere maatregelen die in opdracht van Paysafe worden uitgevoerd op 
het vlak van veiligheid, sectoranalyse, fraudeonderzoek, marketing, marktonderzoek en enquêtes; 
 

 Voor zover dit gerechtelijk toegelaten of vereist is, geldt het volgende: We zijn in bepaalde 
gevallen wettelijk verplicht om informatie over u te bezorgen aan politiediensten en toezichthoudende 
autoriteiten uit de hele wereld; verder kunnen we naar eigen goeddunken bepalen of dit redelijk of 
noodzakelijk is. Tot zulke openbaarmakingen behoren in bepaalde gevallen ook aanvragen van 
regeringsinstanties, overheidsinstanties of handelsorganisaties waarmee u een zakelijke overeenkomst 
had, voor de beperking van frauderisico's, in het geval van een gerechtelijke procedure, bij kwesties 
van nationale veiligheid of wanneer het volgens ons in het nationale of openbare belang is of op een 
andere manier rechtmatig is; 
 



 

 

 Bedrijfsoverdrachten: Paysafe kan divisies of dochterondernemingen kopen of verkopen.  In een 
dergelijk geval kunnen wij klantengegevens als zakelijke informatie doorgeven. Voor het overige geldt: 
Wanneer ons bedrijf onderdeel van een gemeenschappelijke onderneming (joint venture) wordt of 
wanneer het aan een andere bedrijfsentiteit wordt verkocht of ermee wordt samengevoegd, kunnen uw 
gegevens aan onze nieuwe zakenpartners of eigenaars worden overgedragen; 
 

 Op voorwaarde dat u hiermee akkoord gaat, geldt het volgende:  Uw gegevens kunnen ook voor 
andere doeleinden worden gebruikt waarvoor we telkens uw toestemming nodig hebben of die wettelijk 
gezien, dus volgens de wet op de gegevensbescherming, toegelaten zijn. Voor zover dit niet 
uitdrukkelijk is toegelaten, zal Paysafe geen persoonlijke gegevens over zijn klanten voor commerciële 
doeleinden aan derden verkopen, verhuren, vrijgeven of op een andere manier meedelen. 
 

Paysafe of reeds genoemde derden die diensten leveren, kunnen verder betalingen of gegevens door 
andere (financiële) instellingen laten verwerken. Deze externe organisaties kunnen uw persoonlijke 
gegevens in het buitenland verwerken en opslaan; zij en wij moeten in bepaalde gevallen uw gegevens 
meedelen aan buitenlandse overheden om hen bij de bestrijding van terrorisme of andere misdrijven te 
ondersteunen. Wanneer de zetel van deze organisaties buiten de EER ligt of buiten het gebied waarin 
ze werden geregistreerd, dan worden uw persoonlijke gegevens in bepaalde gevallen niet volgens 
dezelfde normen beschermd.  

Controle 

We kunnen telefoongesprekken, e-mails, chatgesprekken en elke andere communicatie met u 
controleren of vastleggen voor wettelijke doeleinden, veiligheidsdoeleinden, klantendienstdoeleinden 
of educatieve doeleinden. Wanneer u onze kantoren bezoekt, kunnen in bepaalde gevallen 
videocamera's, toegangscontrolesystemen en andere bewakingssystemen worden ingezet. 

Sociale netwerken en media 

We kunnen openbare opmerkingen en meningen die op de websites van sociale netwerken 
(bijvoorbeeld Facebook en Twitter) worden gepost, controleren en gebruiken om onze klanten beter te 
begrijpen en om de beschikbaarstelling en ontwikkeling van de Paysafe-diensten te optimaliseren.   

OPSLAGPLAATS VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN GEGEVENSBEVEILIGING 

De gegevens van u die wij registreren, kunnen voor een toepassing buiten de Europese Economische 
Ruimte ("EER") of buiten het gebied waarin ze werden geregistreerd, worden overgedragen en 
opgeslagen. Bovendien kunnen deze gegevens worden verwerkt door personeel dat buiten de EER of 
buiten het gebied waarin ze werden geregistreerd, voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. 
Dit personeel kan onder andere worden betrokken bij de afhandeling van opdrachten, de verwerking 
van betalingsgegevens en ondersteuning bij de beschikbaarstelling van Paysafe-diensten. Wanneer u 
persoonlijke gegevens invult, verklaart u zich akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Voor 
zover dit personeel in opdracht van Paysafe werkt, nemen we alle maatregelen die volgens ons nodig 
zijn om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met deze 
mededeling betreffende gegevensbescherming worden behandeld; daartoe behoort onder andere het 
gebruik van wettelijk voorgeschreven mechanismen om te beoordelen of gegevens op een geschikte, 
rechtmatige manier worden overgedragen. Paysafe gebruikt over het algemeen de "modelclausules" 
die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd wanneer contracten worden afgesloten met derden 
buiten de EER die de persoonlijke gegevens uit de EER ter verwerking krijgen toegestuurd en deze 
dan overdragen aan een ontvanger die zich niet in de EER bevindt. 

Wanneer u geen klant meer bij ons bent, dan bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende een 
redelijke termijn – en anders zo lang als wettelijk gezien toegelaten of voorgeschreven is. Verdere 
details hierover kunnen op aanvraag worden meegedeeld.  



 

 

We hebben maatregelen getroffen die garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet verloren gaan of 
door onbevoegden kunnen worden geregistreerd, gebruikt, veranderd of openbaar gemaakt. 

De bescherming en veiligheid van uw gegevens hangen echter ook van u af. Wanneer wij u een 
wachtwoord of een toegangscode hebben meegedeeld (of wanneer u deze zelf heeft gekozen) 
waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website of ons portaal, onze mobiele 
toepassingen enzoverder, dan is het uw verantwoordelijkheid om te garanderen dat dit wachtwoord of 
deze toegangscode vertrouwelijk wordt behandeld. U mag uw wachtwoord of uw toegangscode aan 
niemand meedelen. U moet ervoor zorgen dat uw wachtwoord of uw toegangscode niet door 
onbevoegden wordt gebruikt. U kent Paysafe het recht toe om te handelen op aanwijzing en op 
instructie van elke persoon die uw gebruikersnaam en wachtwoord ingeeft, en u verklaart zich volledig 
verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account en voor elke handeling die met uw account wordt 
verricht. Bovendien verbindt u zich ertoe Paysafe meteen te informeren wanneer er een wijziging is in 
de gegevens die u ons heeft meegedeeld.  

De overdracht van gegevens via het internet is niet absoluut veilig. Hoewel we ons best doen om uw 
persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat uw gegevens veilig worden 
behandeld wanneer ze via onze website worden overgedragen; elke overdracht gebeurt op uw eigen 
risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strenge procedures en 
veiligheidsmaatregelen om te proberen vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. 

UW RECHTEN 

U hebt in bepaalde gevallen rechten in overeenstemming met de geldende wet op de 
gegevensbescherming, inclusief het recht om al uw persoonlijke gegevens in te kijken, en u kunt indien 
nodig eisen dat wij alle noodzakelijke veranderingen doorvoeren om deze gegevens te verbeteren of 
te actualiseren. Via de sectie "contact" kunt u een kopie opvragen van uw persoonlijke gegevens die 
wij hebben opgeslagen. In Groot-Brittannië rekenen we daarvoor een vergoeding van 10 £ aan; op 
aanvraag kunnen we u ook laten weten hoeveel de vergoeding in andere rechtsgebieden bedraagt. 
Voor zover dit van toepassing is, kunnen in wetten inzake gegevensbescherming ook de volgende 
rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens zijn opgenomen (u kunt dit ook met ons bespreken, 
zie sectie "contact" verderop: 

 Verhinderen dat gegevens worden verwerkt wanneer dit zou kunnen resulteren in een noodtoestand of 
schade; 

 Klachten bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit; 

 Het opstarten van een gerechtelijke procedure om een schadevergoeding te eisen wegens een 
noodtoestand of wegens schade die is ontstaan doordat wij niet hebben voldaan aan de bepalingen 
van de wet op de gegevensbescherming; 

 Eisen dat bepaalde automatische beslissingsprocessen manueel opnieuw worden bekeken; 

 Bezwaar tegen automatische verwerking; 

 Verhinderen van direct marketing; 

 Het recht om toestemming voor bepaalde aspecten van de verwerking door ons te herroepen, in het 
bijzonder voor direct marketing; 

 Het recht om te eisen dat we foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens aanpassen.   
 

Voor Groot-Brittannië zijn bovenstaande rechten vastgelegd in de Data Protection Act van 1998, deze 
gelden algemeen voor alle EU-lidstaten. De wetten van andere gebieden die van toepassing zijn op uw 
zaken met Paysafe kunnen hierbij echter van belang zijn (en verder een invloed hebben op 
bovenstaande rechten) en elk van deze rechten kan bovendien, voor zover dit van toepassing is, 
worden opgeëist via de sectie “contact”. 

JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING 



 

 

Paysafe verwerkt uw persoonlijke gegevens enkel voor zover wij daar van rechtswege toe bevoegd 
zijn. De desbetreffende wetten verschillen per rechtsgebied; verdere informatie hierover is op aanvraag 
verkrijgbaar. Paysafe verwerkt gegevens over het algemeen: 

 Op basis van uw toestemming, ook wanneer uw goedkeuring “als zakelijke basis” verondersteld 
wordt (bijvoorbeeld wanneer een kredietcontrole moet worden uitgevoerd voordat een account 
wordt geopend); 

 Voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een contract tussen u en ons; 

 Wanneer Paysafe een legitiem belang heeft bij de verwerking van de gegevens – op 
voorwaarde dat door de verwerking uw eigen rechten en vrijheden met betrekking tot eventuele 
bezwaren tegen de verwerking niet buiten spel worden gezet; 

 Voor zover dit bij wet of volgens een vergelijkbare richtlijn noodzakelijk is (bijvoorbeeld 
controles betreffende het witwassen van geld of andere controles om financiële criminaliteit 
tegen te gaan).  

COOKIES 

Onze websites (en enkele e-mails) maken gebruik van “cookies” en andere technologieën die kleine 
hoeveelheden gegevens op uw computer of uw mobiele apparaat plaatsen zodat bepaalde informatie 
van uw webbrowser kan worden geregistreerd. Cookies (en vergelijkbare technologieën) worden op 
het internet vaak gebruikt en zorgen ervoor dat een website of een portaal het apparaat van een 
gebruiker kan herkennen, zonder de eigenaar van de computer ondubbelzinnig te kunnen identificeren. 
Deze technologieën maken het voor u gemakkelijker om zich aan te melden, gebruik te maken van de 
website en ons daarover feedback te geven, doordat wij kunnen zien welke delen van de website u 
bezoekt (en of bepaalde e-mails werden gelezen). Daardoor kunnen wij de effectiviteit van de website 
of mededeling beoordelen en u een betere gebruikerservaring bieden. 

“Niet volgen”-signalen – sommige webbrowsers zenden “Niet volgen”-signalen uit. Er is momenteel 
echter geen industriestandaard van kracht die bepaalt hoe websites en andere online diensten moeten 
reageren wanneer ze zulke signalen ontvangen. Als een dergelijke standaard zou worden ontwikkeld, 
dan zal Paysafe zijn mededeling herwerken; momenteel zijn er echter nog geen plannen om richtlijnen 
voor dergelijke gevallen te ontwerpen.   

Verdere informatie over cookies (en vergelijkbare technologieën), waarbij u ook kunt zien welke cookies 
werden ingezet en hoe deze door u kunnen worden beheerd, geblokkeerd en verwijderd, vindt u op 
www.allaboutcookies.org en in onze cookies-richtlijn. 

VERANDERINGEN AAN ONZE MEDEDELING BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING 

We kunnen onze mededeling betreffende gegevensbescherming tijdelijk veranderen. Wanneer we 
essentiële veranderingen doorvoeren in de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan zullen we 
u daarover informeren via een mededeling op deze website of dit portaal. De datum van de laatste 
verandering van de mededeling betreffende gegevensbescherming wordt onderaan de pagina 
aangegeven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om regelmatig op onze website of op ons portaal en 
in deze mededeling betreffende gegevensbescherming na te gaan of er veranderingen zijn 
doorgevoerd. Door verder gebruik te maken van de Paysafe-diensten, verklaart u zich akkoord met alle 
veranderingen in onze mededeling betreffende gegevensbescherming. 

Onze website kan tijdelijk links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en 
dochterondernemingen bevatten. Wanneer u een dergelijke link volgt, moet u goed beseffen dat deze 
websites hun eigen richtlijnen voor gegevensbescherming en cookies hebben en dat Paysafe niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze website van derden. 

Deze mededeling heeft een globaal toepassingsgebied; het is echter niet onze bedoeling om in een 
bepaald gebied rechten of verboden die de overhand hebben, buiten spel te zetten. In een dergelijk 
geval gelden de in deze mededeling opgenomen rechten en plichten, en dat onder voorbehoud van 
mogelijke veranderingen aan prioritair toepasselijke plaatselijke wetten.  



 

 

CONTACT 

Alle opmerkingen, verzoeken en aanvragen over hoe wij met uw gegevens omgaan, zijn welkom. 
Wanneer u een of ander recht wenst op te eisen of verdere informatie wenst te ontvangen over de 
bedrijven van de Paysafe Group waarvoor deze mededeling geldt, dan kunt u een brief sturen naar het 
volgende adres met de vermelding "FAO Privacy Department" of kunt u ons contacteren. 

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming binnen de Paysafe Group wordt hieronder vermeld 
en kan via de sectie “contact” of op het volgende adres worden gecontacteerd: 

Mr. Derek A. Wynne 

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU 

Deze mededeling werd voor het laatst herwerkt op 31 januari 2017. 
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